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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Népjóléti Bizottsága 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2018. 

szeptember 19-én, a kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy G. u. 5. szám alatti 
tanácstermében megtartott nyílt  üléséről.       
                                                                   
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint.  
 
A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete. 
 
Torma János tanácsnok köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen 9 fő 
bizottsági tag jelen van, így az határozatképes.  
 
Torma János kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül még öt 
előterjesztés kerüljön megtárgyalásra. Egy bérleti jogviszony létesítéséről szóló előterjesztés a 
közgyűlési napirendi pontok közé kerüljön felvételre:  
 
1. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                                       zárt 

Előterjesztő:        dr. Csillag Gábor jegyző 
            Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  
 
Az átruházott napirendi pontok közé új napirendi pontként a Fecskeházban megüresedett 
bérlakás bérleti jogának elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztés 
valamint két helyi támogatás iránti kérelem elbírálásáról szóló előterjesztés kerüljön 
felvételre. A meghívóban szereplő 27. napirendi pontnál pedig egy további bérleti jogviszony          
hosszabbításáról szóló előterjesztés is kerüljön megtárgyalásra.                                                                                       
 
1. Előterjesztés a Fecskeházban megüresedett bérlakás bérleti jogának elnyerésére 
benyújtott pályázatok elbírálásáról                                                                                 zárt                            

Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 
 

2. Előterjesztések helyi támogatás iránti kérelmek elbírálásáról                                  zárt 
  Előterjesztő:            Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:       dr. Farkas Edit aljegyző 

 
 

87/2018. (IX.19.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a meghívóban szereplő 
kiküldött napirendet öt további előterjesztéssel kiegészítve elfogadta. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete. 
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Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem  
 
 
Napirend: 
 

I. Közgyűlési anyagok: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évi 
fordulóhoz való csatlakozásról                                                                                  

Előterjesztő:            Szita Károly polgármester 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 
 

3. Előterjesztés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központjában óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladatra 
létrehozandó álláshelyekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

 
4. Előterjesztés egyedi közgyűlési döntéssel önkormányzati bérlakás kijelölése  
     ügyében                                                                                                                 zárt 
    Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  
 
5. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
6. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
7. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
8. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
9. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
10. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  
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11. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
12. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
13. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
14. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
15. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
16. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
17. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
18. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
19. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
20. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
21. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  

 
22. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                            zárt 

Előterjesztő:            dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  
 

23. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítés ügyében                                                          zárt 
 Előterjesztő:        dr. Csillag Gábor jegyző 

             Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző  
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II. Átruházott hatáskört érintő előterjesztések:  
 
24. Tájékoztató a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány 2017. évi működéséről                                                               

Előterjesztő:           Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
25. Tájékoztató Kaposvár város lakosságának egészségi állapotáról 

Előterjesztő:           Szita Károly polgármester 
Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
26. Előterjesztés a gyógyszertámogatások és gyógyászati segédeszközök támogatása iránt 

benyújtott kérelmekről                                                                                           zárt   
Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 
 

27. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által, 2018. május, június, 
július hónapban kifizetett krízistámogatásokról                                                   zárt       

 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik:      dr. Gróf Regina irodavezető 

 
28. Előterjesztések önkormányzati bérlakásban élők bérleti jogviszonyának  

         hosszabbításáról                                                                                        zárt 
 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 
 

    29. Előterjesztés a megüresedett önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére 
2018. július hónapban benyújtott pályázatok elbírálásáról                                    zárt 

 Előterjesztő:           dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 
 

30. Előterjesztés a Fecskeházban megüresedett bérlakás bérleti jogának elnyerésére 

benyújtott pályázatok elbírálásáról                                                                                      zárt                           
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:      dr. Farkas Edit aljegyző 

 

31. Előterjesztések helyi támogatás iránti kérelmek elbírálásáról                                      zárt 
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:       dr. Farkas Edit aljegyző 

 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
 

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

88/2018. (IX.19.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatokban foglaltakkal és a rendelettervezettel 
egyetértett, azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.             
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Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
2. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évi 
fordulóhoz való csatlakozásról                                                                                
 

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 

89/2018. (IX.19.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évi fordulóhoz való csatlakozásról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, azt elfogadásra 
javasolja a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
3. Előterjesztés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központjában óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladatra 
létrehozandó álláshelyekről 
 

Az előterjesztést a Közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza 

 
Felder Frigyes tanácsnok az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy nem érti az 
előterjesztésben felsorolt költségeket. Drágállja a 4.200.000,-Ft-ot egy autóra és 3.000.000,-
Ft-ot tíz laptop beszerzésére. Véleménye szerint egy több mint négymillió forintos városi 
terepjáró beszerzése luxus, egy 300.000,-Ft-os laptop pedig bőven felső kategóriásnak számít, 
ami egy hivatali adminisztrációs munkához nem szükséges. Ennek az összegnek a feléből is 
lehetne megfelelő laptopot vásárolni. Emellett a Honvéd utca 33. szám alatti épületre költendő 
milliókra is szeretne magyarázatot kapni.  
Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens válaszul kifejtette, hogy az autó közbeszerzéssel 
kerülne beszerzésre, így a 4.2000.000,-Ft-os ár csak megközelítő értéket jelent. A 
Polgármesteri Hivatalnak is van már ilyen autója, annak használata bevált, vidéki utakon jól 
használható. Az új munkatársaknak több településre el kell majd jutnia és út közben 
dolgoznia, így az autóra és a laptopokra mindenképpen szükségük van. Az autót is hosszú 
távon és más feladatokra is szeretnék használni. 
Varga Magdolna külső tag hozzátette, hogy a horhós utakon az alacsony autók 
fennakadhatnak. Emellett ez a fajta autó különböző eszközök, bútorok szállítására is alkalmas, 
amely a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
munkatársainak munkáját könnyítené meg. 
Felder Frigyes megkérdezte, hogy a pénzt az intézmény más célra is elköltheti-e. Emellett 
kérte, hogy a Honvéd utca 33. szám alatti épületre költendő milliókra is kapjon magyarázatot. 
Nagyné Horváth Mónika elmondta, hogy a közölt összegek nagyságrendek, amelyeket az 
intézmény adott meg. Lehet, hogy több laptopot is tudnak vásárolni az összegből, és az a 
fontos, hogy azok éveken át biztosan használhatóak legyenek. Mivel még kialakulóban van a 
feladat, amelyet az új dolgozók ellátnának, lehetséges, hogy egyéb eszközök beszerzésére is 
szükségük lesz, amely ezen pénzek átcsoportosításával megoldhatóak. Akár dologi kiadások 
is fedezhetők az összegből. A Honvéd utca 33. szám alatti épületről elmondta, hogy 
körülbelül öt éve került átadásra, azóta sokkal többen dolgoznak ott. Az épület egyszerűen 
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nem tudja már kiszolgálni a megnövekedett létszámot, amelyet az újabb ellátandó feladatok 
kialakulása és ezekhez kapcsolódó újabb álláshelyek megjelenése magyaráz. Ezért van 
szükség újabb fejlesztésekre. 
Felder Frigyes a válaszokat elfogadta. 
 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint 
döntött. 
 
90/2018. (IX.19.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és Gyermekjóléti Központjában óvodai és 
iskolai szociális segítő tevékenység feladatra létrehozandó álláshelyekről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatokban foglaltakkal egyetértett, azt elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
4. Tájékoztató a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány 2017. évi működéséről 
 

A tájékoztató a jegyzőkönyv 3. számú melléklete. 

 

A Népjóléti Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint döntött. 
 
91/2018. (IX.19.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposi Mór Megyei 
Kórházért Alapítvány 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés melléklete 
szerint elfogadja. 
 
Felelős:  Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködő: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  azonnal (közlés) 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
5. Tájékoztató Kaposvár város lakosságának egészségi állapotáról 
 
A tájékoztató a jegyzőkönyv 4. számú melléklete. 

 
Torma János tanácsnok megjegyezte, hogy az ÁNTSZ éves jelentése nem túl jó adatokat 
tartalmaz a kaposvári lakosok egészségi állapotára vonatkozóan. Úgy véli azonban, hogy 
mindenkinek magának is kellene foglalkoznia az egészségével.  
 
A Népjóléti Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, és a határozatban foglaltak szerint döntött. 
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92/2018. (IX.19.)  Népjóléti Bizottsági határozat 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Kaposvár város 
lakosságának egészségi állapotáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  azonnal (közlés) 
 
Szavazati arány: 9 igen 
    0 tartózkodás 
   0 nem 
 
 

K. m. f. 
 

 
 

 

Gelencsér Ferencné 
Tanácsnok 

Torma János 
Tanácsnok 

  
 

  


